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18. Argang

Indbydelse
Af og til mcdtager man fra venllge mennesker en indbydeise ti1 en festlig sammenkomst.
1\[an siger tak og glæder sig ti1 at komme.
§fen gennem det kristne evangelium har vi
alle uden Undtagelse fået en indl:ydelse fra Gud,
som lader os sige: ,Kom, thi nu er det beredt!.
(Lk. 14, 1?). Hvorledes står det til med modtagelsen? Nlange, måske de fleste, ænser den
ikke og skl der clen lra srg. Hvorfor gdr de nu
det? Fordi de ikke regner med indbyderen, Gud,
og det han indbl'der dem tiil De vil leve livet
efter deres eget forgodtbefindende og mener sagtens at hunne klare sig igennem ved egen hjaelp.
Men r"lden Guds kraft og hans velsignelse får'
menneskelivet i}<ke noget virkeligt indhold og
lntet håb for evigheden. Her er a1t stykkevis og
forgængeligt; overladt til sig selv og sine egne
muligheder vil et rmenneske llr el1er senere opleve den store skuffelse og altomfattende tomhed. Hvor l-vkkeligt da, at Gud bestandig kommer os i hu og vil tage sig af os til vor frelse.
Hvor I-vkkeligt da, åt hans ord og indbydelse atter og atter lycler til os til vort livs oprejsning

her og fuldendelse

hisset.

l\fåtte vi da aldrig fin<ies blandt ciem, som lkke
vil komme, men lad os altid være btrandt dem,
son] tager imod Guds indbydelse med glæde og
inderlig takl

Mur W. Oken.
>$
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Menighedsmøder og hibellæsninger
1 cen kornrnende vinter fortsættes menighedsmgi.cierne

i

Li1le c.lukke (hvid) 69. Lunchsæt (brun) 45. To
æsker chokolade (l-vseblå) 43. Armbåndsur (grå)
70. Store dukke 90. \Ienighedsbladet 1178.

kirken.

Ud»alget.

Torsdag den 1. oktober ki. 20 taler trogbindermeisrer Fr'. .I{rzrrdseit: ,Hvad gpres der tor polio-

pzrtienter?. (med film).
Torsd.ag den 5. november kI. 20 taler pastor
C. Rendtorft om sin rejse til Indien (med film).
Torsdag den 3. dece.mber kI. 20 taler forvente*

lig

ps51e,

tii

J. Schultz om rejsen med ,Jutlandia

l(orea.
Også bil:ell:esningerne I præstegården genoptages. (Anden og {jerde mandag i rnåneden kI.
20. N:ermere meddeielse vi1 fremkomme).
Prcrste rn

c

.

Folkefesten
Den årIige folkefest med bazar til fordel for
clen ny Dyssegårdskirkes byggefond samt menighedsarbejdets kasse fandt sted på kirkegrunden sondag den 7. juni. Vejret var strålende og
t

Levende kristendom
Kristendom

eI iklie bare at gå i kirke, have

de rigtige }<ristne meninger og hoide sig på den
rigtige side af visse moralbud. Kristendom er at
v:er:e grebet ai Gucis xærlighed i Jesus Kristus,
være ydm)-get a. cier og blive gjort levende i sit

hjerte ved den. Ikke 1'dre fromt væsen, ikke
men
l<orrekt opforsel. rkke rigtige meninger
nyt l.iv af Gu:is nåce. en strlm fra Guds- hjerte,
der gdr Dort hjefie levende, varmt og rigt'
Er vi sådan grebe: al Guds kærlighed i Jesus
I(ristus, at :renneskel omkring os får et sandt
og levende rndtr'1'k af den Gud, vi bekender os
ti1 og taler on:.' \'lrker vi mest formanende, kri-

tiske og seir,gc:e - -,':r' klistendom, eller kan vor
liristencionl dlage :rennesker til Gud?
PauL Brod,ersen.

iLsiutningen udmærket.
Gentofte Brandvæsens Orkester spillede. Borg-

rrester Aa{te E. JØrgensen og skoledirektØr
Lauriizen talte under stor opmærksomhed
taki<edes

.ll{.

og

af forsamlingen med hjerteligt bifald.

Søndagshelg

Dere{ter .indtog man kaffen i det grrdnne eller
giir på indkøb i de lorskellige boder, som fandtes
pir pladsen, og fprend man anede det, var efter-

fri fra arbejden måde
På
i
hirke.
rlrmme
rer';rr
det
kommer clu hr':.-e:ra3en i hu, at du holder den

miridagen gået.
Også aftenens program samlede lnange lnennesirer. Skuespiller Henning Schram, akkompagneret af Johannes Kjcer, sang viser og spillecle

hellig.
icr' ;.i ære Gud. Du bringer vanGå i kirlie
aere over ham. h',-:s iu er med til at foragte hans
gaver, i clette :iliæ,,re lejligheden til at komme
i kirke. S1'ng l-Ileo pa \rore salmer. Pris Guds
magt og ta.( i3r' den kær'lighed, han har vist os
igennen-i Jesi.s Krls:usl
icr- n:enlghedens sky1d. Min kirGå i kirke

en vittig parodi. I lighed med tidligere år oplrådte Dyssegårdsskolens Bdrnekor, dirigeret af
kommunelærer Bjarne Kirk og vakte som sædvanlig stor begejstring. Endelig underholdt koncertsangerinden Valborg Garde-Jgrgensen og
py

kor rned danske sommersange
akkompagnement af pianisten Victor Fisch,er.
Bazarens overskurl beidber sig ti1 3801 kr. 13
r-,re . der lordeles med 2500 kr. til Dyssegårdskirl<ens i:yggefonri, 360 kr. ti1 Dyssegård søndagsskcie og 941 kr. 13 Øre til menighedsarbejdets
sse g å.rd,skirkens

til

I<asse.

Vi takker: al1e, som har hjulpet os ved bazarens
tilrettelæggelse og afholdelse og bringer her 1isten over lodtrækntngerne.
2325, 3264, 41?5, 5586, 5130, 3015, 5244, 2533,
5805, 3621, 3991, 133i, 1142. 1363, 1581, 5925.
B't0, 26?5, 4830, 5952, 2534, 5953, 3286, 4660, 2938.

AtLertka'nske: Hvidt, uldent

sial (grøn)

48.

Boremasl<ine (mØrkeblå) 59. Kanin (lyserØd) 51.

Sgndagen er hlilecag; så har du

og kar-r

kegang vrl all-.: i':ere et kald for andre til at
sØge kirken. Jeg svrgter, når min plads står tom'
iol c1u kan ikke undvære de:'
Gå i k,r":e
om du ons.ier at iå det mest mulige ud af 1ir-e
Vi trænger tri at hore ordet om syndernes forl:delse, tit at :llr-e st)'rket i vor tro gennem sak:.menterne. trl at mode Jesus. Din kirkeEang -''-,
hjælpe clig iil ai samle dig forråd af tro, ti1 -'=
tiC komn'rer. c!.a du plages af anfægte1.ser.
for l dln sognekirke eL cer ...
Gå i k:rke
leciig piacis. ,ler venter på DIGI
Pastor K. -4. B '
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Opsæt ikke

at

bede!

-\lange er så tåbelige, at de ikke vii bede, med
alt forud fpler sig rene, og de mener,
at Giio ikke blnhprer nogen, som ligger i synii"
Sa. cliL elend.ige menneske, når du har brækket et
l:e: eljer: når en fare for legemiig d,pd overfalder
iiig. sa påkalder du Gud
og tøver ikke så Iænge. ilidtil dit ben bliver -rask e1ler faren er omile. og du er ikke så naragtig, at du tærrker, at
n'rir:iit'e cie

Gr-ii rxke blnhprer nogen, på hvem benet er
lr:'ricil e11er som befinder sig i d/dsfare.
-ia, du rrrener, at Gud skal mest hpre dig. når
,iu er i den stprste nød og angst. Ja, hvorlor er
:iu cia så naragtig her, hvor der er umåde1ig stprne ndd og evig skade på faerde, og vil ikke trede
cr-- tro, håb, kærlighed, ydmyghed, lydighed,
sagtmcdighed, fred, retfærdighed, fBrend du alt
fol'incLen er lri for a1 vantro, tvivl, hoffærdighed,
il-.':ighed, ukyskhed, vrede, gerrlghed og uretfær-ciighed, medens du jo dog, jo mere du befin:iel Cig skrØbelig i" disse stykker, skulle bede e11er
r'åbe desmere og flittigere. Så blinde er

vi.

Med

legemlig sygdom og nØd ldber vi til Gud. X(ed
si;eiens sygdom lpber vi fra ham og vil ikke
kr,:lme igen, medmindre vi forud er karske, ret
s.'in orn der kunne være een Gud, der kunne
Ira:ipe legemet og en anden, der kunne hjælpe
:.1::en, el1er sorn om vi i åndelig nød, der dog er
s:olle end den tregemlige, vi11e hjælpe os se1v.
De. er et djaevelsk råd og foretagende.
Salecles skal det ikke være, kære menneske.
'r-, -:,r blive karsk for synden, må du ikke drage
::1 i :rrt fra Gud, men langt trpsteligere ldbe til
L-r-,:r. encl om en legemlig nld havde overfaldel
:-.. G-rci er ikke syndere fjendsk, men alene de
.. -.r:r-1. clet vi1 sige dem, som ikke erkender dei';-. ...:r:i, ikke kiager elier søger hjæ1p for den
:r . []ilt, rxen som ved deres egen formasteligr-.tr. ,.- rense sig selv forinden, ikke vil trænge
rr- irrrs lå:1e og ikke vi1 lade harn være en Gud,
i.rr- r-','er' enhver og tager intet derfor.

L,uther.

Vur Jesus liusfjendsk?
\:ar. ies-iis livsfjendsk? Spprgsmålet lran virke
flen der er virkeLlg af og til nogIe.
.ier påstar detl Således skriver f. eks. den sven;ire arkivar Tage Lindboln i en meget rost bog:

saCan religion afslprer et selvhad, en selvIcragt, en livsfomægtelse og livsfjendtiighed
hos sine tilhængere, sorn er dybt forfærdende. "
Kan man præstere vaerre nonsens på så Iå
linjer? Prpv selv at tænke efter!
Var Jesus livsfjensk, når han rnere sund og
naturlig end noget andet menneske gik rundt
blandt travle fiskere, håndværkere og husmødre,
og når han delte deres glæde med dem ved bryllupper såveI som deres sorg ved begravelser?

Og var det, fordi han var livsfjendsk, at han

1cd slg korsfæste? Nej, han gik tværtimod sin
tunge gang tiI Golgatha, fordi han ville kaste sig
ind i kampen mod den 1Øgn og frygt, den ondskab og ddd, som fordærver menneskelivet.
Jesus Lod sig korsfæste for at give os et pant
på, at der er noget, som hedder Guds tilgivelse
fcr al den skyld, vi bærer på overfor Grld, over-

for

hinanden. Den skyld kan

kærlighed og offer. Det er en dagiig erfaring, at
vi a1le går tii grunde, hvis der ikke er nogle,
som vil ofre sig for andre. Var det da livsfjendsk, at Jesus vi1le bringe det største offer

af

a1le

?

i den korsfæstedes navn er menneskel'
da også gået i tusindtal tll kamp mod alt det,
der virkelig er livsfjendsk: Sygdom, fattigdom,
laster ,og undertrykkelse. Jo mere mennesker
har troet på Jesus Kristus, desto mere har de
gjort for deres liCende medmennesker. De hedninger, sorn påstod, at de dyrkede lirzet, forsømte
cierimod at hjæ1pe de nØdstedte og gpr det den
Netop

dag i dag.
Endelig kan ingen komme udenom, at korset
netop er håbets tegn og et sejrens tegn for kristne ti1 a1le tider og i alle lande. Tror man, at
,lesus 1od sig korsfæste for os, ved man, at intet
skal ski11e os fra Gud. Man har et lysende håb
om, at der både er sejr over synd og dØd og opstanCeise til nyt 1iv i Jesu navn. Men det skai
måske også være livsfjendsk at give mennesker
håb cg -rro i en håbforladt og despelat verden?
Jesus er li.xets uen. Han dBde netop, for at vi
lian ieve det virkelige liv nu og altid.

cho<erencie.

,

Den n1,e Front

o :

,En religion som den kristne, der har et udrnervet, Iidende og blpdende mandslegeme fastspigret til et kors som sit fornemste symbol. en

vi ikke bortfor-

k1are. Men skal det så kaldes livsfjendsk at skaffe mennesker tilgivelse, så de kan leve frimodigt?
Da Jesus friviliigt lod sig nagle til korset, viste
han os, at prisen for at vi kan leve livet hedder

Pastor AæeL Hjeresen.
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Du skal vælge!

Gudstjenester og møder
September

Den gamle kirkefader Augustin samrnenligner

et sted det syndige og faldne menneske med

et

pengesiykke, som en har tabt, og siger så: "Den

tabte mønt kan ikke selv finde tilbage til kongens hånr.l.. Elier et andet sted: ,Et iegeme eller
en ting, der falder, kan ikke selv standse faldet
el1er vende faldet til stigning.. Derfor beror omvendelse og fornyelse helt på Guds suvereene
indgriben og handlen.
Dette er 100 procent sandt. Indlysende sancit.
IIar jeg tabt en klone, så kan kronen ikke selv
finde tilbage ti1 min pung. Og står jeg og taber
mit ur, så kan det ikke selv standse på halvvejen
ned ti1 stenbroen og vende om og lpfte sig op i
rnin vestelo;mme. Det er sandt, indlysende sandt,
når det gæIder ting som I. eks. en krone og et ur.
Og det er også sandt, når disse ting bruges som
'oilieder på menneskets syndige og fortabte tilstand. Vi siger det med Lrithers forklaring ti1 3,
trosartikel: ,Jeg tror, at jeg ikke af egen fornuft
eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre,
eller komme ti1 ham, men det er Helligånden,
som kalder og dlager mig o. s. v." Det er virkeligt og helt sandt, at »omvendelsen og fornyelsen beror helt på Guds suveræne indgriben og
handlen..
Men det særegne er, at der ved siden aI denne
uafkortelige sandhed står en anden sandhed. som
logisk modsiger den fprste, men alligevel hØrer
lige så fuldt ,med som den fdrste" Det er sandheden om, at mennesket står mecl personligt ansrrar, at det bestandig står i valgets situation og

uncler valgets ansvar. Når jeg står foran Guds
ansigt og uniler Guds ord på personlig måde, så
ved jeg ikke blot, at jeg er afmægtig og hiælpe1Øs, og at det må være Gud, som frelser, hvis
jeg skal frelses; men jeg ved også, at jeg er skyl*
ctig og ansvarlig. Inde for Guds ansigt har vi
ingen at skyde skylden på uden os selvl Og netop under skylden og ansvaret ved vi, at vi må
væ19e, at valget slipper vi ikke udenom. Valget
meilem Gud, der frelser, og hans rnodstander,
Biskop C. Baun.
der fordærver.

Onsdag den 2. kl. 20: I(vindekredsmøde hos fru
Sandborg Olsen, Bækkebo 16.

kl. 20: Bibeltirne. Østre kreds hos
hr. Lundby, Merianvej 22.
Vestre kreds hos hr. Evertsen, Slnderdalen

Onsdag den 9.

24. (Joh. 16).
Onsdag den 23. kI. 20: MØde hos hr. FrlkjærJensen, Lyngbyvej 298. Emne: Abraham.

Oktober
Ti,rsd.ag den 6. kL. 20: KvindekredsmØde hos

Harsli.md, S'/nderdalen

fru

6.

kL 20: Fælfes bibelkreds hos hr.
Frlkjaer-Jensen, Lyngbwej 298. (J'oh. 17).

Onsd.ag den 14.

Onsdag den 28.

kL 20: MØde hos hr. Olsen, Slni K.D.f-

,dergårdwej 38. Taler: Sekretær
CarL Poulsen.

November
Onsdag den 4. kl. 20: Kvindekredsmlde tros missionaer Chr. Jensen, Christiansmindevej 6.

kl. 20: Bibeltime. Østre kreds hos
Drabitzius, Baldrianvej 6.
Vestre kreds hos hr. Jess, Frændevej 25 A

Onsdag den 11.

' fru

(Joh.18).
NB.
SØndag den 15.

kL

10: Højmesse

i

Dvssegårds-

klrken. Prædikant: Soglrepræst Georg Barthotrdy, ELiaskirken.
Onsdag den 25. k1. 20: MØde hos hr. AppelLustrup, Ewaldsbakken 28. tr"lmrre: Jakob.

Onsdag den 2.

December
kI. 20: I(windekredsm/de hos fru

Olsen, S/ndergårdsvej 38.
Onsdag den 9. k1. 20: Fæ11es bibelkreds hos hr.

P. Geil, Slnderdalen

lln Søndagsskoten mødes hver søndag i Dyssegårdskirken kl.9
NUr a"r"ftlr kl. 13. - Alle børn er hjertelig Yelkommen!
Ansvarshavende Redaktlr: Pastor Maæ W. Ol,sen,
Tellor. Eellerup.

12.

indtil efterårsferien,

